ใบสมัครสมาชิก

(กรณีโอน)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด
เอกสารประกอบ อย่ างละ ฉบับ
1. สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ
. หนังสือรับรองเงินเดือน / หรื อสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
.ข้ อมูลเครดิตบูโร

.สําเนาทะเบียนบ้ าน
.หนังสือรับรองไม่เป็ นสมาชิกสอ.เสมากาฬสินธุ์
. รู ปถ่ายหน้ าตรง นิว แผ่น

เขียนที.่ ......................................................
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ.................
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
ขาพเจา.............................................................................ตั้งบานเรือนอยู เลขที่............หมูที่...........บาน......................................ตําบล
.......................อําเภอ....................จังหวัด.............................เบอรโทรศัพทบาน/มือถือ.........................................................................ไดรับทราบ
ขอความในขอบังคับสหกรณนี้โดยตลอดแลว เห็นชอบในความมุงหมาย และวัตถุประสงคของสหกรณ จึงขอสมัครเขาเปนสมาชิก ของสหกรณ และ
ขอใหถอยคําเปน หลักฐาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑. ขาพเจ ามีอายุ ..............ป เกิ ดวัน ที่...............เดือ น................................พ.ศ......................... เลขที่บัตรประจํ าตัวประชาชน
---- วันออกบัตร.................วันบัตรหมดอายุ..................ออกใหโดย...........................................
ขอ๒. ขาพเจาเปน ขาราชการ ลูกจาง ตําแหนง............................................ .เริ่มบรรจุวันที่....................................................ปจจุบัน
สังกัด/โรงเรียน ...................................................................... อําเภอ........................................................ จังหวัดกาฬสินธุ ไดรับเงินไดรายเดือน
......................บาท เงินวิทยฐานะ..........................บาท เงินเดือนและเงินจายกับเงินเดือนรวม...............................บาท
ขอ๓. ขาพเจาเปนสมาชิก ในสหกรณออมทรัพย.....................จํากัด เลขทะเบียนที่...........มีหุน...............บาท หนี้................ บาท
ขอ๔. ถาขาพเจาไดเขาเปนสมาชิกในสหกรณนี้ ขาพเจาขอแสดงความจํานงสงเงินคาหุนตอสหกรณ เปนรายเดือนใน อัตรา ...................
บาท และขอใหสหกรณติดตอกับสหกรณออมทรัพย................................. จํากัด เพื่อขอรับเงินคาหุน ซึ่งขาพเจามีอยูในสหกรณดังกลาว เพื่อมาถือใน
สหกรณ นี้ดวย
ขอ๕. ขณะนี้ ขาพเจาขอแถลงรายการหนีส้ ินทั้งหมดซึ่งขาพเจามีอยู กับสหกรณออมทรัพย...............................................จํากัด ตามสัญญากู
....................ที่ .........../............ลงวันที่ .....................จํานวนเงิน.........................บาท (.............................................................)

ตามสัญญากู

...................ที่ ............./............ลงวันที่ .....................จํานวนเงิน.........................บาท (.............................................................)
รวมหนี้ทั้งสิ้น เปนจํานวนเงิน.........................บาท (.................................................................)
ขอ๖. ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก ขาพเจามีความประสงคขอกูเงินของสหกรณเพื่อชําระหนี้สิน ซึ่งขาพเจามีอยูในดังกลาว ขอ ๕ เปนจํานวน
เงิน.....................บาท โดยขอใหสหกรณนําสงชําระหนี้ของขาพเจา ใหแกสหกรณออมทรัพย ..................................จํากัด แทนขาพเจา สําหรับหนี้สิน
สวนเกินกวาจํานวนเงินที่ขาพเจาขอกูจากสหกรณ ขาพเจาจะนํามารวมใหแกสหกรณเพื่อสงชําระหนี้ ใหแกสหกรณออมทรัพย .....................................
จํากัด แทนขาพเจาดวยเชนเดียวกัน
ขอ๗. ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก ขาพเจายินยอมและใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจาเมื่อไดรับมอบ หมาย
จากสหกรณโปรดหักจํานวนเงินคาหุนรายเดือนและเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้น จากเงินไดรายเดือนของขาพเจาเมื่อจายเพื่อสงตอ
สหกรณ
ขอ๘. ขาพเจาสัญญาวาถาคณะกรรมการดําเนินการมีมติใหขาพเจาเปนสมาชิก ใหถือวาขาพเจาลงลายมือชื่อในใบสมัครเปนการลงลายมือ
ชื่อในทะเบีย นขอมูลสมาชิก ดวย และขาพเจ าจะชําระคาธรรมเนีย มแรกเขาและเงินคาหุนรายเดือนครั้ง แรกตอสหกรณ ใหเสร็จ สิ้นภายในวัน ซึ่ง
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดการชําระเงินจํานวนดังกลาวรวมทั้งเงินคาหุนรายเดือนของขาพเจาที่จะเพิ่มขึ้นตามระเบียบของสหกรณดวย ขาพเจา
ยินยอมและขอรองใหปฏิบัติตามความใน ขอ ๗ ดวย
ขอ๙. ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอบังคับ และระเบียบ ของสหกรณทุกประการ
ลงชื่อ .........................................................ผูสมัครสมาชิกสหกรณ
(........................................................)

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา
(โรงเรี ยน / หน่ วยงาน)
เขียนที่.....................................................................................
วันที่..................เดือน........................พ.ศ..........................
ขาพเจา.....................................................................................ตําแหนง..................................................................สังกัด/
โรงเรียน..............................................ตําบล...................................อําเภอ........................................จังหวัดกาฬสินธุ ขอรับรองวา
นาย/นาง/นางสาว.......................................................................ตามความเห็นของขาพเจา และตามที่ขาพเจาไดสอบสวนขอความ
ซึ่งผูสมัครไดแสดงไวในใบสมัครขางบนนี้เปนความจริงทุกประการทั้งผูสมัครเปนผูมีลักษณะถูกตองตามที่กําหนดไวในขอบังคับของ
สหกรณ ขอ ๓๔ และสมควรเขาเปนสมาชิกสหกรณได
หมายเหตุ- ถ้ าผู้สมัครเป็ นผู้ดํารงตําแหน่ งผู้บังคับบัญชา
โรงเรี ยน/หน่ วยงาน ไม่ ต้องลงลายมือชือรั บรอง

ลงชื่อ ......................................................ผูบังคับบัญชา ของผูสมัครสมาชิก
(........................................................)

ระเบียบ สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
วาดวย หุน พ.ศ. 2552
ขอ๕. สมาชิกทุกคนตองชําระเงินคาหุนรายเดือน ตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิก ตามอัตราสวนไมนอยกวารอยละเจ็ดของอัตราเงินได
รายเดือน เศษของคาหุนถาเกินกึ่งหนึ่งใหปดขึ้นเปนจํานวนเต็มสิบ
ถาสมาชิกประสงคจะสงเงินคาหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตรากําหนดไวนี้เพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ได แตตองไมมีเศษของสิบบาท
โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ ในปหนึ่งๆ สมาชิกจะขอเปลี่ยนแปลงอัตราชําระสงเงิน คาหุนรายเดือนลดลงไดไมเกิน
สองครั้ง
ขอบังคับ สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด พ.ศ. 2542
ขอ๔. การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท
ขอ๕. การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตแรกที่เขาเปนสมาชิก ตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน
ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ถาสมาชิกจะประสงคชําระคาหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ หรือจะซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด
ยอมมาทําไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
สมาชิกจะโอนหุนซึ่งตนเองถือใหผูอื่นไมได นอกจากที่กลาวไวในขอ๔๑ และจะถอนคืนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูก็ไมได
อนึ่ง สมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุนในสหกรณเกินกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนทั้งหมดของสหกรณไมได
ขอ๖. การชําระเงินคาหุนรายเดือน การชําระเงินคาหุนรายเดือนนั้น ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดราย
เดือนประจําเดือนนั้นๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาสมาชิกนั้นตกอยูในพฤติการณ อันทําให
ไมสามารถชําระหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้น

มิตองชําระเงินคา

หุนรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได
ขอ๗. การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนรายเดือนไมนอยกวาวงเงินกูสามัญสูงสุดที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณนี้
จะงดชําระเงินคาหุนรายเดือนตอไปหรือลดลง โดยไมมีเศษของสิบบาทก็ได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการแตในปหนึ่งๆ
จะขอเปลี่ยนแปลงมากกวาสองครั้งไมได
ขอ๘. การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกถือใหสมาชิกแตละคนทราบเปนประจําทุกเดือน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จํากัด

ทะเบียนข้อมูลสมาชิ ก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูกาฬสิ นธุ์ จํากัด
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด
ชื่อสมาชิก นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................อายุ...........................ป
เกิดวันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ...................... เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน....................................................................
เลขที่บัตรขาราชการ........................................... ตําแหนง...................................... สังกัด/โรงเรียน..................................................................
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต....................

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยูตามเอกสาร เลขที่..................หมูที่........................บาน....................................... ถนน ....................................ตําบล...............................
อําเภอ...............................จังหวัด.............................. เบอรโทรศัพทบาน/มือถือ........................................................................
ที่อยูปจจุบัน เลขที่..................หมูที่........................บาน....................................... ถนน ....................................ตําบล...............................
อําเภอ...............................จังหวัด.............................. เบอรโทรศัพทบาน/มือถือ........................................................................
ปจจุบัน ขาพเจามีขอมูลบัญชีธนาคาร เกี่ยวกับการรับเงินไดรายเดือน และอื่นๆ
(1)บัญชีเงินไดรายเดือนธนาคาร ................................. เลขที่บัญชี ............................................สาขา............................จังหวัด........................
(2)บัญชีเงินฝากอื่นๆ ธนาคาร ..................................... เลขที่บัญชี .............................................สาขา.......................... จังหวัด.......................
ขาพเจาเขาเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ตามมติคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมครั้งที่

วันที่/

เดือน/พ.ศ............................................ และชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและเงินคาหุนรายเดือนครั้งแรกวันที่...........................................
ถา ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว .........................................................................ไดเปนสมาชิกสหกรณ ขาพเจายอมผูกพันตน
ในอันที่จะตองปฏิบัติตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ทุกประการจึงไดลงลายมือชื่อใหไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
และขาพเจา เสนอผูรับผลประโยชนดังนี้
(1)..................................................อายุ........ป เกี่ยวของเปน................ (2) )...........................................อายุ........ป เกี่ยวของเปน.................
(3)..................................................อายุ........ป เกี่ยวของเปน................ (4) )...........................................อายุ........ป เกี่ยวของเปน.................
(5)..................................................อายุ........ป เกี่ยวของเปน................ (6) )...........................................อายุ........ป เกี่ยวของเปน.................
ลายมือชื่อ …………………………………ผูสมัครสมาชิกสหกรณ
(......................................................)
หมายเหตุ- กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบ ในชุดใบสมัคร ของท่านอย่างละเอียดและชัดเจน
เพือสิ ทธิประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง (กรุ ณาเขียนตัวบรรจง)

ตัวอย่ างลายมือชือ( )..............................................ผู้สมัคร
ตัวอย่ างลายมือชือ( )..............................................ผู้สมัคร
(ลงชือ) ……………………………………พยาน
(........................................................)

บันทึกส่ วนของเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูกาฬสินธุ์ จํากัด
ตรวจสอบแล้วเห็ นว่าคุณสมบัติและเอกสารถูกต้องเรี ยบร้อย จึ งเห็นควรนําเสนอคณะกรรมการดําเนิ นการ ตามมติ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุม ครังที /วันที /เดือน/ พ.ศ..........................................................และชําระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าและ
เงินสะสมรายเดือนครังแรกวันที.................................................................
ความเห็นอืน ๆ ...................................................................................................................................................
เพือโปรดทราบ
ลงชือ ……………………………เจ้าหน้าทีผูต้ รวจสอบ
ลงชือ ……………………………หัวหน้าฝ่ าย
(.................................................)
(.................................................)

ข้อมูลสมาชิ ก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูกาฬสิ นธุ์ จํากัด
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด
ชือสมาชิก นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................อายุ...........................ปี
เกิดวันที..............เดือน......................พ.ศ. ...................... เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน.........................................................เลขที
บัตรข้าราชการ................................................ ตําแหน่ง................................... สังกัด/โรงเรี ยน......................................................
 สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสิ นธุ์ เขต.................. สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
ทีอยู่ตามเอกสาร เลขที..............หมู่ที.............บ้าน...................................ตําบล..............................อําเภอ.......................................
จังหวัด................................... เบอร์โทรศัพท์บา้ น/มือถือ.....................................................................
ทีอยู่ปัจจุบัน เลขที..............หมู่ที.............บ้าน......................................ตําบล................................อําเภอ....................................
จังหวัด................................... เบอร์โทรศัพท์บา้ น/มือถือ......................................................................
ปัจจุบัน ข้ าพเจ้ ามีข้อมูลบัญชีธนาคาร เกียวกับเงินได้ รายเดือน และอืนๆ
( )บัญชีเงินได้รายเดือนธนาคาร ........................... เลขทีบัญชี ........................................สาขา.......................จังหวัด......................
( )บัญชีเงินฝากอืนๆ ธนาคาร ............................... เลขทีบัญชี ........................................สาขา..................... จังหวัด......................
วันเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด ตามมติคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม ครังที / วันที /
เดือน/พ.ศ. ................................... และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินค่าหุน้ รายเดือนครังแรกวันที..........................................
ถ้า ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .........................................................................ได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ข้าพเจ้ายอม
ผูกพันตนในอันทีจะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุกประการจึงได้ลงลายมือชือให้ไว้เป็ นสําคัญ
ต่อหน้าพยาน และข้าพเจ้า เสนอผูร้ ับผลประโยชน์ดงั นี
( )............................................อายุ.......ปี เกียวข้องเป็ น............... ( ) ).........................................อายุ......ปี เกียวข้องเป็ น.............
( )............................................อายุ.......ปี เกียวข้องเป็ น............... ( ) ).........................................อายุ......ปี เกียวข้องเป็ น.............
( )............................................อายุ.......ปี เกียวข้องเป็ น............... ( ) ).........................................อายุ......ปี เกียวข้องเป็ น.............
ลายมือชือ ………………………………………ผู้สมัครสมาชิกสหกรณ์
(..........................................................)
(ลงชือ) …………………………………………พยาน
(ลงชือ) …………………………………… พยาน
(............................................................)
(........................................................)
หมายเหตุ- กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบ ในชุดใบสมัคร ของท่านอย่างละเอียดและชัดเจนเพือสิ ทธิประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง (กรุ ณาเขียนตัวบรรจง)

บันทึกส่ วนของเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูกาฬสิ นธุ์ จํากัด
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ และเอกสารถูกต้องเรี ยบร้อย จึงเห็นควรนําเสนอคณะกรรมการดําเนิ นการ ตามมติ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุม ครังที /วันที /เดือน/ พ.ศ..................................................และชําระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
และเงินสะสมรายเดือนครังแรกวันที..............................................
ความเห็นอืน ๆ ...............................................................................................................................................................
เพือโปรดทราบ
(ลงชือ) ……………………………เจ้าหน้าทีผูต้ รวจสอบ
(.................................................)
………/………../………..

(ลงชือ) ……………………………หัวหน้าฝ่ าย
(.................................................)
………/………../………..

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด
ข้ อมูลสมาชิ กสหกรณ์
รายละเอียด
สมาชิกทะเบียน................. ชือ – สกุล ............................................................ตําแหน่ง......................................................
สังกัด / โรงเรี ยน..................................................... เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ....................................
ว/ด/ป เกิดสมาชิก ............................. อายุ ........ ปี ว/ด/ ป เริ มเป็ นสมาชิก ..............................อายุการเป็ นสมาชิก............
บัตรประชาชนเลขที
บัตรข้าราชการเลขที
บัตรผูเ้ สี ยภาษี

----
----
----

ชือ – สกุล คูส่ มรส ............................................................................อาชีพ........................................................................
ตังบ้านเรื อนอยู่ เลขที...........หมู่ที............บ้าน............................ถนน ..................................ตําบล....................................
อําเภอ...........................จังหวัด......................... รหัสไปรษณี ย ์ ................ โทรศัพท์ บ้าน / มือถือ.......................................
ข้ อมูลทางการเงิน
บัญชีเงินฝากธนาคาร ................................ เลขทีบัญชี .......................................สาขา..................... จังหวัด.......................
บัญชีเงินฝากธนาคาร ................................ เลขทีบัญชี .......................................สาขา..................... จังหวัด.......................
บัญชีเงินฝากธนาคาร ................................ เลขทีบัญชี .......................................สาขา..................... จังหวัด.......................
บัญชีเงินฝากสหกรณ์

.เงินฝากประเภทออมทรัพย์
.เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ
.เงินฝากประจํา ประเภทออมทรัพย์ เดือน

เลขทีบัญชี.................................................
เลขทีบัญชี..................................................
เลขทีบัญชี..................................................

ลายมือชือ ………………………………………สมาชิ กสหกรณ์
(..........................................................)

หมายเหตุ - กรุ ณากรอกข้อมูลส่ วนตัวของท่านอย่างละเอียดและชัดเจนเพือสิ ทธิประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด
ชุดใบสมัครสมาชิก (กรณีโอน)

(สีเขียว)

เอกสารประกอบ อย่ างละ ฉบับ
1. สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรข้ าราชการ ผู้สมัคร
. สําเนาทะเบียนบ้ านผู้สมัคร
. หนังสือรับรองเงินเดือน หรื อ สลิปเงินเดือนๆ ล่าสุด ของผู้สมัคร
. หนังสือรับรองการไม่ได้ เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จํากัด
.ข้ อมูลเครดิตบูโร
6. รูปถ่ายหน้ าตรง นิว แผ่น

** ข้ อมูลของสมาชิก ในการโอนระหว่างสหกรณ์ จะตรวจสอบหลังจากสหกรณ์
รั บเข้ าเป็ นสมาชิก

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด

